SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Célula do Desenvolvimento Regional e Participativo
PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 – 2011
1 OFICINAS REGIONAIS – “O CEARÁ QUE QUEREMOS – RESPEITANDO A
DIVERSIDADE REGIONAL”
as

MACRORREGIAO INHAMUNS
RELATÓRIO DAS OFICINAS
Municípios sede dos eventos: Crateús e Tauá

MAIO / 2007

OFICINA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 - 2011
MACRO REGIÃO DO SERTÃO DOS INHAMUS
DADOS DA OFICINA
Data:
Local:
Horário:

22 e 23 de Maio de 2007, terça – feira e Quarta - feira
Sede Crateús – Liceu
Sede Taua - Centro da Pastoral
08:00 – 17:00h

OBJETIVO:
“Discutir os temas críticos e as propostas de solução da região“
METODOLOGIA DE TRABALHO:
Palestras, discussões em plenárias e trabalhos em grupos

PARTICIPANTES:
Estiveram presentes 200 participantes, sendo 128 na oficina realizada em Crateús e
Dentre a representação dos convidados contou-se com a presença de lideranças
governamentais em nível municipal, estadual e federal, empresários e representantes
representantes de entidades de trabalhadores, ONGs, institutos de pesquisa, escolas
públicas e privadas, representantes do poder legislativo e judiciários e estudantes.

72 na cidade de Tauá.
da região das esferas
de entidades patronais,
técnicas, universidades

RESULTADOS:
Os principais resultados da Oficina poderão ser vistos e estão abaixo elencados por tema:
 Educação
 Cultura, Turismo e Esporte
 Saúde
 Assistência Social, Segurança Pública e Justiça
 Agricultura Familiar, Agronegócios, Indústria e Serviços
 Habitação, Saneamento, Meio Ambiente
 Dimensão Político- Institucional.

RESULTADOS DA OFICINA
Sede : CRATEÚS

MUNICÍPIOS PRESENTES:Ararendá, Catunda,Independência,
Ipaporanga, Ipueiras,Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo
Oriente, Poranga, Tamboril

PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 – 2011
1as OFICINAS REGIONAIS – “O CEARÁ QUE QUEREMOS – RESPEITANDO A DIVERSIDADE REGIONAL”
MATRIZ ANALÍTICA DOS TEMAS CRÍTICOS

REGIÃO: Sertões dos Inhamuns

DATA: 22 /05/07

LOCAL: Crateús
IDÉIA-FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Educação Básica, Profissionalizante e Superior
PROPOSTAS DE AÇÃO

- Implementação, de uma política de valorização dos profissionais da Educação que
contemple:
. Piso Nacional dos professores (proposta da CNTE);
. Concurso público para professores, funcionários administrativos e de serviços
gerais;
. Formação inicial e continuada de qualidade;
. Implantação do plano de cargos e carreiras – PCC para os servidores
administrativos e de serviços;
- Revisão e adequação do currículo escolar, com a ampliação da jornada escolar;
1. Baixa qualidade do ensino e da aprendizagem - Criação de política de financiamento para o transporte escolar para o Ensino Médio;
em todos os níveis e modalidades.
- Aproveitamento dos estudantes do curso magistério nos programas de
alfabetização, leitura e Educação de jovens e adultos do Governo Federal e Estadual;
- Criação de um programa de correção de fluxo no Ensino Fundamental e Médio;
- Execução de um programa de melhoria na estrutura física das escolas estaduais da
região:
. Construção de uma escola de Ensino Médio no município de Ipaporanga dentro dos
padrões adequados a clientela jovem;
. Aquisição da sede própria do Colégio Estadual Olegário Abreu Memória em Nova
Russas;
. Conclusão da obra da Escola Monsenhor Ximenes de Catunda;

- Criar uma política de alimentação escolar para Ensino Médio;
- Implantação de equipes multidisciplinares nas escolas regulares;
- Aumentar o financiamento para a manutenção das escolas de Ensino Médio;
- Criação de programas de incentivos a permanência do aluno jovem na escola
(Aluno bolsista);
- Incentivo para as escolas que atingirem melhores indicadores do processo ensino
aprendizagem (Aprovação/abandono);
- Aquisição se espaços tecnológicos e de pesquisa em todas as escolas (laboratórios
de ciência/ informática/ sala de leitura e biblioteca);
- Construção de espaços de esporte e lazer em todas as escolas.
- Implantação da Universidade Vale do Rio Poty em Crateús e fortalecimento das
faculdades públicas e gratuitas existentes na região;
- Criação de uma escola técnica agrícola regional no município de Monsenhor Tabosa
2. Ausência de uma universidade pública regional observando as condições geográficas e climáticas deste município;
e de escolas/cursos profissionalizantes
- Implantação de cursos profissionalizantes nas escolas de Ensino Médio dos
municípios da região, observando a realidade vocacional de cada um;
- Construção de CVT’S e/ou Centro Tecnológicos nos municípios de Nova Russas e
Monsenhor Tabosa.
- Ampliar o Núcleo de Educação Especial em Nova Russas;
3. Baixa oferta de matrícula na educação infantil e - Criar outros núcleos de Educação Especial nos municípios da região;
- Ampliar a oferta de vagas da educação infantil e educação especial com construção
especial.
de espaços físicos adequados;
- Formação inicial e continuada para os profissionais da educação infantil e especial.
4. Acompanhamento ineficiente da SEDUC/ - Redimensionar e fortalecer os CREDES;
CREDE aos Municípios e Escolas Estaduais.
- Fortalecer o regime de colaboração estado/município.
5. Fragilidade da Gestão Democrática na Escola.

- Capacitar os organismos colegiados e Núcleo Gestor das escolas da região;
- Fortalecer os organismos colegiados com incentivo a ampla participação voluntária.

RELATOR: Francisco Wagner Marques Veras
IDÉIA-FORÇA: Sociedade Justa e Solidária

ÁREA TEMÁTICA: Cultura, Turismo e Esporte

TEMA CRÍTICO

PROPOSTAS DE AÇÃO

Esporte





Falta de material esportivo
Falta de estrutura para a prática esportiva,
principalmente nos bairros e distritos
Falta de profissionais na área de
Educação Física
Falta de Projetos Sócio - Esportivo









Mais recursos para as escolas destinados a compra de material esportivo
Implantação de vilas olímpicas nas cidades pólos Crateús e Tauá
Criar um programa de esporte com a construção de quadras cobertas,
reestruturação dos estádios
Implantar curso de Educação Física na região
Implantação de projeto segundo tempo
Reestruturação do esporte massa
Implantar nas escolas o projeto Xadrez nas Escolas

Cultura

. Burocracia nos editais de incentivo á cultura



Falta de recursos destinados à cultura



. Profissionais desqualificados para trabalhar com
a cultura



Tornar os editais mais acessíveis aos municípios. – Criar um programa de
capacitação para elaboração de projetos culturais.
Programa de recursos destinados à construção de centros culturais e
artesanatos nos municípios
Qualificar profissionais, criando programa de capacitação para os profissionais
da cultura nos municípios.

Turismo
. Desconhecimento do potencial dos municípios

. Fazer um mapeamento regional do potencial turístico da região. – Fórum do turismo
regional.

. Falta de apoio ao Turismo e de Políticas . Criar estrutura para visitar os sítios arqueológicos e naturais, revitalizando parques
Públicas.
históricos.

IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO
Assistência Social
Políticas e ações de governo são implementadas
nos municípios da região sem articulação mais
efetiva
Inexistência de uma rede de formação para os
profissionais que trabalham nos programas
sociais.
. Falta de estrutura física e de equipamentos para
o funcionamento dos programas de Assistência
Social
. Não efetivação das políticas públicas voltadas
para: idoso, mulher, criança e adolescente.
Elevado índice de crianças e adolescentes
usuários de drogas.
Elevado índice de vulnerabilidade social em
relação à segurança alimentar
Juventude
Poucas oportunidades de formação para o
trabalho para jovens.
Falta de integração da juventude da região
Segurança
Segurança pública deficitária em recursos
humanos e aparelhamento técnico
. Ausência de policiamento na zona rural.
Ausência de delegacia para a mulher vítima de
violência
. Associativismo comunitário
Difícil acesso a financiamentos para projetos
produtivos comunitários.

ÁREA TEMÁTICA: Assistência Social, Segurança Publica e Justiça
PROPOSTAS DE AÇÃO
- Regionalização da Assistência Social – Criação dos Núcleos Regionais de Apoio
Técnico para a Assistência Social.
Criação de um programa de formação continuada para profissionais que atuam nos
programas sociais.
Criação de Conselhos Regionais da Assistência Social.
- Construção do Centro de Convivência dos Idosos em cada município.
 Implantar e ampliar as ações do PROARES nos municípios da região.
 Incentivar a vocação artístico-cultural para a criança e o adolescente da região com
a criação de um centro regional de formação técnica.
 Criação de programas de prevenção e de atendimento aos usuários e à família
 Implantação de indústria e agroindústrias aproveitando o potencial dos municípios
da região.
- Ampliar o programa de qualificação profissional voltado para ações dos programas
de geração de emprego e renda.
- Ampliar a cobertura do Programa Agente Jovem
Realização de seminários para discutir as políticas para a juventude.
Ampliação do quadro de recursos humanos e reaparelhamento tecnológico dos
polícias civil e militar
Garantir e intensificar policiamento na zona rural
Criação da Delegacia Regional da Mulher.
Fortalecer as linhas de crédito já existentes para cooperativas e associações
comunitárias.

IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária

ÁREA TEMÁTICA: Saúde

TEMA CRÍTICO
1. Hospital Regional

2. Hospitais Municipais

3. PSF

4. Odontologia

PROPOSTAS DE AÇÕES
- Estabilização do Hospital São Lucas ou construção de um novo Hospital.
- Aparelhamento desse Hospital.
- Criação de Consórcio Público para gerenciamento do Hospital Regional.
- Estruturação dos hospitais Municipais com banco de sangue, aparelho ultra som, raio-x, incubadoras
e bancos de leite materno, laboratório, leitos, ECG.
- UTI móvel.
- Revisão das vagas para Agentes de Saúde e de Endemia.
- Transporte Adequado.
- Criação de unidades de atendimento do PSF e recuperação das existentes.
- Melhor cobertura do programa.
- Criação de CEO’S.
- Prevenção odontológica com aplicação de flúor nas escolas púbicas e distribuição de escovas e
pastas nas escolas e pelas Agentes de Saúde.
- Aquisição de consultórios odontológicos.

5. Programas com atraso no
repasse
de
recursos
e - Efetivar programas existentes.
descontinuidade dos programas.
6. Atendimento à Mulher.
- Estruturação de Unidades de Atendimento à mulher nos municípios.
- Diversificar o fornecimento de remédios. Fazer levantamento necessários nos municípios (realidades
7. Medicamentos.
diferentes).
- Incentivar criações de Farmácias Vivas.

IDÉIA – FORÇA: Economia para uma vida melhor

ÁREA TEMÁTICA: Agricultura familiar, Agronegócios, Infra-estrutura

TEMA CRÍTICO

PROPOSTAS DE AÇÃO

Falta de política definida para Agricultura Familiar

- Incentivar as pequenas criações avicultura, apicultura, suinocultura, ovino-caprinos,
piscicultura, dentre outras.
- Melhoria dos preços mínimos dos produtos na Agricultura Familiar.

- Incentivos aos negócios não agrícolas (ex: artesanato).
- Construir o Centro de Comercialização Agrícola e o Centro do Artesanato em Nova
Russas.
- Incentivar o associativismo (como linha de crédito).
- Apoiar e realizar as feiras da Agricultura Familiar com calendário definido.
- Desenvolver ações de convivência com o semi-árido. (Ex: garantia – safra, bolsa
estiagem, C.A.F. (Governo Federal).
Mão de obra desqualificada
- Realização de cursos, treinamentos pelo C.V.T., CENTEC e SEBRAE.
. Falta de Indústria
- Implantar o Distrito Industrial e incentivar a ABCRT de Indústria nos municípios.
Ausência de pistas de pouso/aeroportos e péssimo - Conservar e construir pistas de pouso.
estado de conservação dos existentes
- Criação de linhas de créditos com juros especiais e capacitação de gestão e
Falta de apoio as micro empresas e ao setor
empreendedorismo.
informal
- Direcionamento dos recursos do FECOP e F.C.E. para atividades informais.
- Construir centros de convenções e auditórios.
. Falta de Infra-Estrutura Física
- Construir abatedouro público
Construir usina de resfriamento de leite.
- Construção de uma central de inseminação artificial, construção de entreposto para
comercialização de pescado, implantar o programa de desenvolvimento da apicultura
e revitalizar a pecuária.
- Recuperar e conservar os solos e melhorar o Programa Hora de Plantar de
. Infra-estrutura insuficiente para o agro negócio.
distribuição de sementes.
- Explorar as barragens existentes da região com irrigação, etc.
- Melhorar o Programa de BIODIESEL.
- Implantar Agroindústrias.
- Universalizar a assistência técnica com qualidade
- Construção, ampliação e reformas de estradas: CE 75 (Ipaporanga à divisa com
Piauí
. Deficiência da malha viária
Ipueiras a Ararenda;Ipueiras a Croatá;
Rebaixar a ladeira da matriz em São Gonçalo em Ipueiras.
Construção da ladeira do TOP de Catunda à Monsenhor Tabosa.

. Rede Elétrica
. Comunicação

. Infra-Estrutura Hídrica insuficiente

- Estradas: Tamboril à Tauá
- Monsenhor Tabosa à Boa Viagem
- CE 075 em Crateús
Construir e ampliar rede de alta tensão na zona rural.
Colocar orelhões e telefone móvel.
Construção de poços, açudes, cisternas, ex.:
 Nova Russas (Açude Irapuã)
 Crateús (Açude Lago das Fronteiras)
 Ipueiras (Açude Jatobá)
 Monsenhor Tabosa (Açude Pedra da Abelha)

RELATOR: Irmã Socorro / Maria Lúcia
IDÉIA-FORÇA: Economia para uma Vida Melhor
TEMA CRÍTICO
. Poluição dos rios provocados pela falta de
esgotamento sanitário nas zonas urbanas. (Rio
Poty provocado pelos dejetos da Brasil Eco-diesel
e estação de tratamento da CAGECE). Rio
Curtume (Nova Russas), incluindo outros rios que
beneficiam comunidades da zona rural. Obs.: Ver
ações.
. Poluição dos rios provocada pelo uso de
agrotóxicos, desmatamento das nascentes e suas
margens.
. Degradação ambiental provocada pelas
queimadas em decorrência da falta de
conscientização da população.

ÁREA TEMÁTICA: Habitação, Saneamento e Meio Ambiente
PROPOSTAS DE AÇÃO
- Implementar educação ambiental nas escolas e comunidades.
- Revitalização do leito dos rios e de suas nascentes, reflorestamento de todos os
municípios.
- Implantar e ampliar o sistema de esgotamento sanitário, com tratamento de esgotos
e seus afluentes, (zona urbana).
- Construir os Kit’s sanitários na zona urbana e rural para a população de baixa renda.
- Incentivo a agricultura sustentável, apoio técnico e financeiro incluindo outras
práticas de convivência com o semi-árido.
- Programa de educação ambiental.
- Fazer cumprir a lei com relação a reservas de matas, exigindo atuação de órgãos
competentes.
- Criar e implantar um programa de reflorestamento, incentivando a criação de um
banco de mudas e farmácias alternativas, com ervas medicinais da região.
- Desenvolver programas de forma intersetorial contemplando meio ambiente,

saneamento e habitação.
. Atendimento insatisfatório e instalações precárias - Cobertura de 100% da rede de distribuição de água.
da rede de distribuição de água. (zona urbana)
- Captação, adução e dessalinização, em consórcio.
- Construção de açudes na zona rural principalmente (Lagoa das Pedras – Crateús),
. Insuficiência de reservatórios e abastecimentos
Cabelo do Negro – Ararendá, Açude Acaraú – Nova Russas, Pajeú – Poranga.
de água potável.
Cisternas de placa e poços artesianos.
. Inexistência de APAS (Área de Preservação - Criação do parque de preservação da serra das matas, Ibiapaba e caatinga.
Ambiental, na região).
- Construção de aterros sanitários abrangendo os municípios da região de forma
consorciada.
. Existência de lixões a céu aberto.
- Construção de usina de reciclagem e estação do lixo.
- Implantação da coleta seletiva de lixo.
Habitação
- Déficit habitacional popular na região.
- Inibir a comercialização de casas construídas através de programas habitacionais
- Grande número de pessoas morando em áreas com recursos públicos. (cadastro estadual).
de riscos.
- Elaborar e apoiar projetos de construção de casas populares
- Falta de apoio técnico (associações) para - Elaborar, atualizar e implantar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano para
elaboração de projetos habitacionais.
municípios com mais de 20.000 habitantes Elaborar, atualizar e implantar o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano para municípios com mais de 20.000 habitantes

RELATOR: Reginaldo
IDÉIA-FORÇA: Gestão Ética, Transparente e Participativa
TEMA CRÍTICO
. Cultura individualista e baixo
organização e participação social

ÁREA TEMÁTICA: Dimensão Político- Institucional
PROPOSTAS DE AÇÃO

nível

de - Criar um programa de apoio e capacitação das entidades da sociedade civil no
âmbito regional.
- Criar um programa de apoio ao Associativismo e Cooperativismo para as entidades
.Baixo nível de associativismo e cooperativismo
da sociedade civil no âmbito regional.
Falta de capacitações para lideranças em técnicas - Criar um programa de apoio e capacitação das entidades da sociedade civil no
de elaboração de projetos
âmbito regional.

. Falta de conhecimento dos membros das -Criar um programa de apoio e capacitação das entidades da sociedade civil no
instituições do seu real papel
âmbito regional.
. Falta de integração entre as entidades da
sociedade civil e poder público e baixa - Criar um Fórum de Desenvolvimento Regional.
credibilidade das Políticas Públicas
. Falta de representação governamental na região

- Criação de um escritório regional integrado as políticas de governo.

. Falta de capacitação das equipes técnicas
municipais
. Falta de integração regional
. Divisão político administrativa do Estado não
atende às necessidades da região
Falta de gestão articulada dos Políticos e
Programas no âmbito dos municípios da região

- Criar um programa de apoio em regime de consórcio para capacitação técnica das
equipes das prefeituras.
- Criação de uma associação dos municípios da região.
- Nova divisão político administrativa do Estado que atenda às necessidades
regionais.
Fortalecimento dos Conselhos Municipais

RESULTADO DA OFICINA
Sede: TAUÁ
Municípios Presentes: Aiuaba, Arneiroz, Parambu,
Quiterianópolis

PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 – 2011
1as OFICINAS REGIONAIS – “O CEARÁ QUE QUEREMOS – Respeitando a Diversidade Regional”
MATRIZ ANALÍTICA DOS TEMAS CRÍTICOS
REGIÃO: Sertão Inhamuns

DATA: 23 /05/07

LOCAL: Centro Pastoral - Tauá
RELATOR: Luisa
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO
- Fragilidade do processo Ensino e Aprendizagem

-Pouca valorização dos profissionais da Educação

- Avaliação da Aprendizagem

ÁREA TEMÁTICA: Educação Básica, Profissionalizante e Superior
PROPOSTAS DE AÇÕES
- Programas e projetos específicos
- Acompanhamento dos pais
- Avaliação Municipal dos ensinos
- Escola de tempo integral
Formação de Professores por meio de: cursos de formação inicial, continuada por
área;Parcerias com as Universidades;acompanhamento durante e após formação nas
escolas;critérios claros e éticos dos formadores (Institutos que realizam a formação)
Remuneração digna
- Respeito a carga horária (25% da carga horária disponível para estudo,
planejamento, etc.)
- Revisão das PCRM
- Melhor assistência à saúde dos profissionais.
- Reunião e critérios dos instrumentais
- Formação de professores
- Rever os objetivos dos órgãos que compõem o sistema avaliação

-Dificuldade de acesso a material didático

- Garantir material didático adequado, suficiente e em tempo hábil;
- Acesso a livros paradidáticos.

- Inclusão Social e Digital

- Instalar laboratórios em maior quantidade e qualidade (melhores equipamentos
tecnológicos).
- Manutenção dos equipamentos e laboratórios.
- Criação de espaços sócio-educativos.
- Qualificar recursos humanos para atender as necessidades da área

- Infra-Estrutura

- Promover qualidade nos espaços da zona rural; do Ensino Superior (Unidades da
UECE).
- Ampliação de creches e pré-escola.
- Construção de Centros de Educação Infantil.
- Construção dos Centros de Formação dos Profissionais de Educação.
- Construção de Bibliotecas Municipais.

- Merenda Escolar

- Diminuir e/ou repensar as exigências burocráticas para o acerto dos produtos
regionais no cardápio da merenda.

- Transporte Escolar

- Compromisso e agilidade em garantir os recursos aos municípios
- Melhor qualidade do transporte escolar
- Financiamento para aquisição de transporte escolar nos municípios.

RELATOR: GILSON
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Cultura, Turismo, Esporte
PROPOSTAS DE AÇÕES

CULTURA
- Criar Biblioteca, arquivos públicos para preservar a memória do povo da região.
- Falta de Incentivo a cultura popular.
- Falta de financiamento e programas da área
- Criar programas de cultura popular: para crianças, jovens e idosos.
- Falta de infra-estrutura: teatro, cines, centro de - Construir equipamentos: teatro, cine. dentre outros.
eventos, biblioteca e arquivo público.
TURISMO
- Inexistência de uma Secretaria especifica de - Criar curso superior nas áreas: Turismo, Paleontologia e Arqueologia.
Turismo.
- Fiscalização nos serviços de Hotelaria, Bares e
Restaurantes.
- Falta de diversidade na gastronomia e mão de
obra qualificada.
- Falta de rodovia da sede aos distritos, de
sinalização e fiscalização nas rodovias e
sinalização turística.
- Falta de estudo das potencialidades da região:
catalogação e tombamento.

- Incentivo ao Turismo Gastronômico com capacitação focando a qualidade dos
produtos: carne de carneiro, queijo, mungunzá e paçoca.
- Incentivo ao Turismo Religioso de Marrecas e Aiuaba.
- Criação de um corredor turístico do Sertão Central Inhamuns.
- Respeitando as diversidades e potencialidades locais.
- Implantar programas tendo como base o mapeamento cultural do Estado.

ESPORTE
- Falta, quadra poli esportivo, ginásio, campo de
futebol, etc.
- Assistência ao esporte: campeonato, ciclismo,
atletismo, etc.
- Projeto esportivo para atender crianças e
adolescente de rua.
- Esporte de massa.
- Atividade e equipamento esportivo no meio rural.
- Diversidade nas atividades esportiva.

- Criar sistema único de esporte: unidade existente de fortalecimento e gerenciamento
pelo Conselho Estadual e supervisionado pelas Secretarias Municipais.
- Programas com continuidade.
- Incentivo aos esportes radicais, aproveitando especificidade geográfica da região:
serras, rios e açudes (rapel e esportes náuticos, etc.).
- Fiscalização do uso das verbas destinadas a cada setor.

LAZER
Não há atividades regulares de lazer.

- Criar programas de grupos nas áreas: Teatro, Teatro de Fantoche, Músicas,
Danças, Literatura, Poesia e exposição de arte, etc.
- Incentivar programa de perpetuação das danças típicas: São Gonçalo, Rezado,
Quadrilha Junina, chachado, Festas Religiosas.
- Criar programa de lazer para: criança, jovens e idosos.

RELATOR: Maria Salete Bonfim – Secretária de Assistência Social
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Assistência Social
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Intensificar ações sócio-educativas intersetoriais para crianças, adolescentes e
-Alto índice de acidentes no trânsito causando
jovens para desenvolver uma nova cultura de convívio social.
grande impacto sócio-econômico.
- Promover capacitações técnicas aos profissionais envolvidos.
- Aquisição de matérias e equipamentos por meio da efetivação do co-financiamento
-Ausência de infra-estrutura no trânsito.
Estado-Município.

- Instalação de um “Espaço Mulher” com apoio psicológico, jurídico, saúde, social.
- Implantação de um CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência
- Uso de drogas lícitas e ilícitas por adolescentes e Social.
jovens.
- Implantação de um PROARES – 02.
- Ampliação do Programa Agente Jovem
- Ampliação dos programas e serviços sociais nas comunidades (bairros e distritos)
- Fragilidade nos vínculos familiares.
em situação de vulnerabilidade social, Ex: CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social.
- Frágeis Programas de Geração de Emprego e
- Intensificar os Programas de Geração de Emprego e Renda
Renda
- Violência contra a mulher.

- Ausência de um programa eficaz de atenção ao
idoso a partir de 60 anos de idade.
- Ausência de estrutura física específica nos
espaços públicos para os portadores de
deficiência.
- Frágil acompanhamento e Monitoramento das
Ações Desenvolvidas nos Municípios

- Potencializar o trabalho dirigido ao idoso.
- Aquisição de materiais e equipamentos por meio da efetivação do co-financiamento
Estado-Município.
- Intensificar o acompanhamento técnico e monitoramento e avaliação contínua das
ações desenvolvidas no município (sede e distritos).

RELATOR: Emanule / Tadeu (Apresentador)
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Saúde
PROPOSTAS DE AÇÕES

Atenção Primária
- Estrutura Física Deficiente
- Investimento nas estruturas físicas das UBS
- Falta de Capacitação Profissional
- Instalação de um órgão formador na Região dos Inhamuns
-Não funcionabilidade do HPP (hospital de pequeno
- Efetivação dos projetos HPP
porte)

Atenção Secundária - Média Complexidade
Carência de um Centro de Especialização Médicas
com capacidade instalada p/ resolver os problemas
da Região.
-Falta de profissionais especializados para atender
a demanda reprimida nas seguintes especialidades:
cardiologia/otorrino/neurologia/endocrino/gastro/dermatologista
Atenção Hospitalar
- Falta de ampliação e adequação da estrutura
física e tecnológica
- Financiamento insuficiente das 6 especialidades
(ginecologia, obstetrícia, pediatria, traumatologia,
ortopedia, cirurgia geral, anestesia, clínica médica,
urologia)
- Não funcionamento da Câmara de Compensação
-Atenção Terciária Referida

- Implantação do C. E.M na Região de Inhamus

- Co-parceria no custeio de pagamento para o C.E.M

- Assumir o Plano Diretor Regional já existente do Hospital Pólo (94 leitos e
equipamentos médico hospitalar)
- Efetivação do financiamento do Projeto Saúde Mais Perto de você conforme projeto
estabelecido na CIB estadual
- Retomar em ritmo de urgência a Câmara de Compensação
- Fortalecimento da Macro do Cariri para o cumprimento de desenho e da
Programação Pactuada Integrada (PPI)

- Não funcionamento efetivo de desenho das
- Ampliação das Macro regionais ( configurando a macro do Inhamuns)
Macro.
- Falta de efetivação das Programações Pactuadas
- Urgência na efetivação das PPI´s
Integradas dos três níveis

RELATOR: Jorge Houser Sherlock
IDÉIA – FORÇA: Economia para uma Vida Melhor
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Agricultura - Agronegócios
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Organização dos produtores e da produção (formal, venda coletiva) associativa /
- Fortalecimento das Políticas para Agricultura
cooperativa, garantia de preços justos.
Familiar.
- Construção (abertura) de pequenos Centros de comercialização municipal e

fortalecimento da CONAB.
- Incentivo aos negócios não agrícolas (Artesanato).
Construções de Centros Artesanais nos municípios.
- Linha de crédito para o setor.
- Desenvolvimento de Ações de Convivência com o semi-árido.
- Fortalecimento das Políticas para Agricultura - Expandir, oportunizar, ampliar e melhorar as Ações do Programa Hora de Plantar.
Familiar.
- Ampliação dos incentivos para o Programa do BIODIESEL
- Implementação do Programa de Comercialização com Equivalência Preço / Produto
Agropecuário.
- Incentivos fiscais para fixação de indústrias.
- Implantação de Parque Industrial no município Pólo da Micro Região 15.
- Desenvolvimento de Indústrias vocacionadas municipais.
2. Comércio/Indústria - Falta de Indústrias.
- Qualificação da mão de obra nos municípios.
- Construção de Centro Comercial nos Municípios.
- Implantação de um Escritório Regional do SEBRAE na Micro Região 15.
- Retorno das instituições governamentais retiradas da Micro Região 15:
2. Comércio/Indústria - Falta de Indústrias.
- EMATERCE; INSS; SINE; Caixa Econômica; DETRAN; DERT; Agência de
Desenvolvimento Regional.
- Implantação de Pólo Industrial Leiteiro Regional na sede da Micro Região 15.
-. Mini-usinas resfriadoras de leite para os Municípios de Quiterianopolis, Aiuaba.
- Infra-Estrutura Deficiente para o Agronegocio.
- Construção de Abatedouro público em todos os municípios das Micro Região 15.
- Melhoramento da Cadeia Produtiva da cajucultura para Quiterianópolis.
- Implantação de central de inseminação artificial.
- Implantação de frigorífico para ovinocultura.
- Implantação de Cultura Regional.
- Infra-Estrutura Deficiente para o Agronegocio.
- Implantação de casas de mel municipais.
- Implantação de Central Regional beneficiadora de mel.
- Melhoramento da Cadeia Produtiva do Pescado.

- Infra-Estrutura - Estradas

- Infra Estrutura Hídrica

- Energia Rural

- Ciência e Tecnologia

- Peixamento dos Açudes Públicos.
- Implantação de Projeto para criação de Peixes em gaiolas – Arneiroz /
Quiterianópolis.
- Universalizar a assistência técnica ao Agronegócio.
- Beneficiamento da Pedra acal em Arneiroz / Aiuaba.
- Pavimentação e Asfalto para :Catarina,- Tauá a Campos Sales;Parambu a
Quiterianópolis;- Parambu a Vila Joaquim Moreira; Aiuaba a Saboeiro.
- Tauá a Independência via IAPI.
- Quiterianópolis a Assunção.
- Construção de Barragens e Açudes nos Municípios – Açude de Atalho –
Quiterianópolis.
- Construção de Poços Profundos nos Municípios.
- Programa de Cisternas de Placas para Área Rural.
Canal para injeção no Arneiroz II
Construção da Adutora Arneiroz II a Tauá
- Conclusão do Projeto de energia Rural “Luz para Todos”.
- Construção de estradas vicinais e aprimoramento das estradas municipais.
- Construção de Aeroporto Regional na Sede da Micro Região 15.
- Ampliação do Programa Cidade Digital com internet nos distritos.
- Telefones públicos (orelhões) nos distritos.
- Implantação de Telecentros Escolares.
- Construção de passagens molhadas municipais.

IDÉIA – FORÇA: Economia para uma Vida Melhor

ÁREA TEMÁTICA: Habitação, Saneamento, Meio Ambiente

TEMA CRÍTICO

PROPOSTAS DE AÇÕES

HABITAÇÃO:
- Falta de Emprego de Infra-estrutura no campo;
provocando a migração para as sedes municipais,
colocando as famílias em situações sub-humanas.
- Insuficiência de KIT’s sanitários na zona urbana e
principalmente na área rural.

- Fazer levantamento de áreas com condições de água, desenvolvimento de
atividades que geram renda para posterior implantação de conjuntos habitacionais
com condições dignas de moradia.
- Planejamento e construção com recursos públicos dos conjuntos habitacionais não
levando em conta a sobrevivência das
- Destinação de recursos financeiras para construção de KIT’s sanitários englobando
educação sanitária.

SANEAMENTO
- Insuficiência da rede de coleta de esgoto e
ausência de estação de tratamento, contribuindo
para poluição dos rios provocando a morte de seus
afluentes e riachos e outros recursos hídricos, bem
como a incidência de doenças.
- Existência de lixões em locais inapropriados e
próximos dos centros urbanos.
- Insuficiência da rede de distribuição de água
principalmente nas vilas distritais com o agravante
de manutenção dos sistemas.
- Insuficiência de estações de tratamento da água
nas sedes distritais.
- Grande parte dos municípios sem água potável
na área rural.
MEIO-AMBIENTE
- Falta de Conscientização do homem do campo
em relação ao desmatamento e uso de queimadas.

- Ampliação de 100% na rede de coleta de esgoto, implantação e manutenção da
estação de tratamento.
- Implantação de tarifa social para família de baixa renda.
- Ampliação do programa educação sanitária.
. Consórcios regionais para construções de aterros sanitários, usina de reciclagem.
. Implantação de coleta seletiva e programa de educação ambiental.
- Cobertura de 100% da rede de distribuição d’água.
- Implantação da estação de tratamento d’água.
- Garantir abastecimento d’água permanente na área rural de acordo com a realidade
de cada localidade (poço artesiano, cisterna de placa, etc.).
- Criação de leis municipais e ampliar fiscalização pelos órgãos competentes com
relação ao desmatamento e queimada.

- Desmatamento para abastecimento de carvão e serraria.

- Exigir o cumprimento de leis já existentes.

- Uso incorreto de máquinas agrícolas no preparo
do solo provocando desestruturação do solo
causando assoreamento dos recursos hídricos e - Divulgar práticas conservacionistas do solo para os agricultores.
desertificação.
- Uso indiscriminado de agrotóxico provocando - Fazer cumprir os receituários para uso de agrotóxico.
poluição do solo dos reservatórios d’água, e
- Difundir práticas alternativas em substituição ao uso agrotóxico.
doenças nos animais e seres humanos.
- Falta de manutenção e ao condicionamento da
água dos reservatórios residenciais (área urbana). - Programa de educação ambiental envolvendo toda problemática citada.

RELATOR: Antonia da Conceição Lima Mota
IDÉIA – FORÇA: Gestão ética, transparente e participativa
TEMA CRÍTICO
- Falta de conhecimentos das Políticas Públicas.
- Falta de capacitação nas Políticas Públicas.
- Concentração de poderes.
- Questão política partidária.
- Gestão das entidades.
- Falta de empoderamento das entidades.
- Falta de organização e articulações das entidades
- Falta de comunicação em tempo hábil para
reuniões, capacitações, projetos, etc.
- Ausência da sociedade civil no monitoramento,
execução e prestação de contas dos projetos.
- Falta de apoio as organizações da sociedade civil

ÁREA TEMÁTICA: Dimensão Político - Institucional
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Programa de capacitação para entidades e poder públicos:
a - Políticas Públicas.
b - Gestão e Controle.
c - Formação de lideranças
d - Planejamento participativo
- Criar programas de comunicação eficiente, facilitando a participação das entidades.
- Vincular a liberação de recursos, a comprovação de monitoramento por um comitê
gestor com participação da Sociedade Civil.
- Criação de um programa de apoio as atividades desenvolvidas pelas entidades nos
diversos aspectos.

